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PARECER CEFOR

PARECER Nº  

PROCESSO Nº 021.00052/2021-06

INTERESSADO:

 
 

 

Vem a esta Comissão, para parecer, o Projeto de Indicação de autoria do Vereador Aldacir Oliboni que objetiva “Criação de empresa
pública para a gestão da Estratégia Saúde da Família no Município de Porto Alegre, e reinstituição, através da referida empresa ou de
quadro especial em extinção no âmbito da Secretaria Municipal da Saúde, dos empregos públicos de trabalhadores que exerciam suas
atividades no Instituto Municipal da Estratégia Saúde da Família (Imesf) em 10 de setembro de 2019 que tenham prestado concurso
público para esse fim.”.

                   Segundo consta da Exposição de Motivos, o autor da proposição esclarece que “a necessidade de criação de empresa pública
municipal para a gestão da Estratégia Saúde da Família com a reinstituição, através da mesma ou de quadro especial em extinção na
Secretaria Municipal da Saúde, de empregos públicos dos trabalhadores que exerciam suas funções no Instituto Municipal da Estratégia
Saúde da Família (Imesf) em 19 de setembro de 2019 que tenham prestado concurso público para esse fim. Tal Indicação busca, dessa
forma, estabelecer uma proposição concreta de execução relativamente simples que não onera os cofres públicos para a imediata
solução dos problemas enfrentados pela principal ação de atenção básica em saúde no Município.”.

                  Trazida tal proposição à apreciação da CEFOR, reconhece-se seu caráter meritório, posto que tem como pano a contratação
de técnicos capacitados que atuavam no Instituto Municipal da Estratégia Saúde da Família (Imesf) para atenção à saúde, no momento
mais grave da Pandemia por Coronavirus que acompanhamos na cidade.

                  Importante asseverar que a indicação se traduz em uma sugestão do Poder Legislativo da capital ao Sr, Prefeito, não havendo
qualquer caráter vinculativo. Assim, considerando as condições do tesouro municipal e a Lei Orçamentária Anual, bem como o interesse
público com a adoção do sugerido, o Governo poderá levar a cabo ou não a sua efetivação. Portanto, face tais características do intento
legislativo em comento, não se vislumbram impactos financeiros e orçamentários advindos da aprovação da indicação em epígrafe.

                  Desta feita, com base nos argumentos acima esposados, nos manifestamos pela aprovação da Indicação. 

 Sala de Reuniões, 15 de março de 2021.

Bruna Rodrigues

Documento assinado eletronicamente por Bruna Liege da Silva Rodrigues, Vereador(a), em 23/03/2021, às 15:32, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs
491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br, informando o código verificador
0218044 e o código CRC 4B5DC8B3.

Referência: Processo nº 021.00052/2021-06 SEI nº 0218044

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0


06/04/2021 SEI/CMPA - 0221487 - Certidão

https://sei.camarapoa.rs.gov.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=241046&inf… 1/1

Av. Loureiro da Silva, 255 - Bairro Centro Histórico, Porto Alegre/RS, CEP 90013-901

CNPJ: 89.522.437/0001-07

Telefone: (51) 3220-4341 - h�p://www.camarapoa.rs.gov.br/

  

CERTIDÃO

CERTIFICO que o Parecer nº 013/21 – CEFOR con�do no doc 0218044 (SEI nº 021.00052/2021-06 –
0186/21 – IND. nº 015), de autoria da vereadora Bruna Rodrigues, foi APROVADO através do Sistema de
Deliberação Remota no dia 05 de abril de 2021, tendo ob�do 03 votos FAVORÁVEIS E 01 voto
CONTRÁRIO, conforme Relatório de Votação abaixo:

CONCLUSÃO DO PARECER: pela aprovação da Indicação. 

Vereadora Bruna Rodrigues – Presidente: FAVORÁVEL

Vereador Mauro Zacher – Vice-Presidente: NÃO VOTOU

Vereador Airto Ferronato: FAVORÁVEL

Vereador Idenir Cecchim: FAVORÁVEL

Vereador Moisés Barboza: CONTRÁRIO

Documento assinado eletronicamente por Rosemeri Essi, Assistente Legisla�vo, em 05/04/2021, às
18:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº
2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto
Alegre.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.camarapoa.rs.gov.br,
informando o código verificador 0221487 e o código CRC D0D6E135.
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